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Capítol 0.- PLEC GENERAL I NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Article 1.- RELACIONS DE DISPOSICIONS I ALTRES 
 
En la present obra del projecte PROJECTE CONSTRUCTIU D’ ACONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA D’ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DES DE LA ROTONDA 
DE L’AVINGUDA MONTSERRAT FINS L’ENTRADA DEL POLÍGON. MAÇANET DE LA SELVA., regiran 
les disposicions generals següents: 
 
El plec de condicions particulars que s’estableixi, en el seu cas. 
El plec de clàusules Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions de la 
Diputació de Barcelona, aprovat en la sessió plenària del dia 31-05-95 
La llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i disposicions que la 
despleguin. 
Els articles de la Llei de Contractes de l’Estat reformats per Reial Decret – Llei 93/867, de 2 de maig i els 
articles del Reglament de Contractació de l’Estat reformats pel Reial Decret 2528/86, de 28 de novembre. 
En tot allò que no s’oposi a la nova Llei de Contractes de les Administracions Publiques. 
Llei 7/85 de Bases i Règim Local. 
Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local. 
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals en tot  el que no s’oposi , contradigui o resulti 
incompatible amb la legislació esmentada. 
La normativa estatal en matèria de contractació, L.C.E. (D. 926/65) Text articulat de la L.C.E. i R.G.C.E. (D. 
3410/65, de 25 de novembre) 
Normativa general sobre Seguretat i Salut en el Treball, i en particular el Reial Decret 1627/97, de 24 de 
febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut. 
El Reglament General de Contractació de l’Estat, (D. 3410/65, de 25 de novembre), en el que no s’oposi a 
la nova Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
 
S’adoptarà com a Plec General de Prescripcions Tècniques, el “Plec de Condicions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i Ponts PG-4”, aprovat per Ordre Ministerial del 6 de Febrer de 1976, amb les 
actualitzacions, - en endavant i de forma abreviada Plec General -, en qualsevol cas, s’entén que el 
contingut d’aquest Plec Generals, regeix per a les matèries que expressen els títols, sempre i quan no 
s’oposin a les disposicions de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del Reglament 
General de Contractació i del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A més de les indicades en aquest i la resta de documents del Projecte, són d’aplicació totes les normes i 
reglaments de caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionats amb l’objecte del Projecte i que 
siguin vigents en la data d’adjudicació. 
 
Qualsevol Norma o Instrucció s’entendrà modificada o substituïda per la última edició total o parcial, en 
vigor. 
 
Qualsevol modificació o problema que sorgeixi en el decurs de l’obra, es sotmetrà a la consideració de 
l’equip redactor. 
 
Seran d’aplicació les següents instruccions, normes i reglaments: 
 
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D’ACOMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL.LAR ENTRE LES 
XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL. 
D.120/1992 del Departament d’Indústria i Energia (DOG: 12/6/92). Modificació (DOG: 25/9/92). 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. 0.15/9/86 (BOE: 23/9/86). 
RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVAGUERAM DE LA CORPORACIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS.0.27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d’errors (BOE: 30/10/94). 
NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONÀRIES DE SERVEIS (AIGUA, 
ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS). 
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Capítol 1.- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

Article 100.- DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 
El present Plec de Prescripcions s’aplicarà a les obres corresponents al PROJECTE CONSTRUCTIU D’ 
ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D’ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DES DE LA 
ROTONDA DE L’AVINGUDA MONTSERRAT FINS L’ENTRADA DEL POLÍGON. MAÇANET DE LA SELVA. 
així com a totes les obres i treballs complementaris que esdevinguessin necessaris per a una millor i més 
completa execució de les projectades. 
 
Article 101.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Documents contractuals i informatius.- 
 
S’entén per Documents contractuals del Projecte, aquells que així defineix la legislació de Contractes de 
l’Estat, quedant incorporats al Contracte i sent d’obligat compliment. Aquests documents són: 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Plànols. 
Quadres de Preus. 
Estudi de Seguretat i Salut. 
Pla de Seguretat i Salut, que s’incorpora al contracte un cop aprovat i abans de l’inici de les Obres. 
 
S’exceptua de l’anterior, el contingut dels Plànols relatiu a obres i serveis existents, que tenen caràcter 
informatiu. 
 
L’Adjudicatari no podrà al·legar modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius, com per exemple, preus base del personal, maquinària i 
materials i els seus rendiments, situació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials a excavar o a demolir, etc. 
 
L’Adjudicatari es responsabilitza dels errors derivats de no obtenir la informació directa suficient que ratifiqui 
o rectifiqui la continguda en els Documents informatius del Projecte. 
 
Allò consignat en un Document Contractual té la mateixa obligatorietat, tant si figura en un d’ells com en 
tots. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Plànols, preval el que 
estableixi el primer. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre el Plecs Generals. L’esmentat en 
un dels Documents i no reflexat en l’altre, haurà de realitzar-se com si figurés completa i correctament en 
ambdós, i en conseqüència sense increment del preu. 
 
El Quadre de Detalls, és el conjunt de croquis inclosos dintre d’alguns Articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, la finalitat dels quals és aclarir gràficament determinades disposicions constructives, 
detalls i prescripcions necessaris per a la correcta execució de les unitats d’obra corresponents. 
 
Direcció de les Obres 
 
La Direcció de les Obres serà realitzada per la Direcció Facultativa, designada per la Propietat i 
representada per un Tècnic Director, les funcions de la qual són les que li corresponen reglamentàriament i 
les que li assigna el present Plec. 
 
La Direcció Facultativa es l’únic interlocutor entre la Propietat i l’Adjudicatari. 
 
La Direcció Facultativa estableix el Pla de Control de Qualitat de l’Obra. 
 
La Direcció Facultativa anotarà en el Llibre d’Obres, quantes instruccions i obres hagi de transmetre a 
l’Adjudicatari. Només tindran el caràcter d’instruccions i ordres les realitzades d’acord amb aquest apartat. 
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L’inici de qualsevol unitat d’obra haurà de ser autoritzat per la Direcció Facultativa per escrit en el Llibre 
d’Obres, prèvia presentació i aprovació dels Plànols d’Obra i de Detall i les mostres senyalades en el 
present Plec i aquells que senyali la Direcció. 
 
L’Adjudicatari.- 
 
L’Adjudicatari proposarà l’equip tècnic encarregat de l’execució dels treballs, amb indicació de nom, titulació 
i experiència, sotmetent-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa el dia de la firma de l’Acta de Replanteig. 
 
L’equip tècnic de l’Adjudicatari constarà com a mínim de: 
Un Cap d’Obra amb títol d’Enginyer o equivalent, amb 10 anys d’experiència, que serà el responsable tècnic 
i econòmic de l’Obra, sent l’interlocutor i representant amb poder suficient de l’Adjudicatari davant la 
Direcció Facultativa. 
Un tècnic ajudant del Cap d’Obra. 
Un Encarregat General. 
 
Aquest equip restarà durant la jornada laboral a l’Obra. D’aquesta permanència al llarg de la jornada, s’han 
podrà eximir al Cap d’Obra. L’Adjudicatari no podrà modificar l’equip sense l’autorització per escrit en el 
llibre d’Ordres. L’organigrama de l’equip tècnic, amb explicitació de la jerarquia i competències de cadascun 
dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats en l’Obra, i s’exposarà a l’Oficina. 
 
L’Adjudicatari al seu càrrec, establirà i mantindrà una Oficina annexa a les Casetes d’Obra, a disposició 
exclusiva de la Direcció Facultativa, a on es podran efectuar les consultes en les Visites d’Obra i a on hi 
hagi el material adequat per al desenvolupament de les mateixes. Hi existirà un exemplar del Projecte, així 
com de tota la Normativa senyalada en el present Plec. 
 
L’Adjudicatari proveirà i instal·larà al seu càrrec, cartells d’informació al públic de l’Obra contractada en 
nombre, dimensions, color i grafismes que li seran indicats per la Propietat, els quals haurà de retirar al 
finalitzar les Obres. 
 
L’Adjudicatari presentarà abans de l’Inici de les Obres d’acord amb la Normativa vigent, un Pla de Treballs 
ajustat al Termini d’Execució contractat, i que haurà de merèixer l’aprovació de la Direcció Facultativa. 
Aquest Pla de Treballs tindrà caràcter contractual. 
 
L’Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte haurà de confeccionar els plànols geomètrics 
de replanteig general i de detall. Aquests Plànols hauran de merèixer l’aprovació de la Direcció Facultativa, 
abans de l’inici de les Obres. Totes les dades necessàries per al replanteig estan en el Projecte. 
L’Adjudicatari proveirà al seu càrrec, tots els materials, equip i mà d’obra necessaris per efectuar-lo, 
establint les bases i punts de control precisos. 
 
El Projecte no garantitza l’existència i situació de canonades, conductes, arquetes, pous, i en general 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades, les quals hauran de ser objecte d’investigació per part de 
L’Adjudicatari per a comprovar-ho. Per això sol·licitarà dels diferents propietaris d’obres i serveis existents, 
plànols de situació dels mateixos i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels 
treballs d’excavació manual necessaris. Les despeses que ocasionin o la disminució els rendiments, es 
consideren inclosos en el preu, i per tant, no podran ser objecte de reclamació. 
 
L’Adjudicatari haurà de mantenir en servei (oberta) el camins d’accés existents, a la zona del projecte, al 
seu càrrec, amb les mínimes interferències possibles al llarg del termini de les obres. 
 
L’Adjudicatari al seu càrrec, confeccionarà la documentació, la visarà en els Col·legis Professionals i 
posteriorment la tramitarà fins a la seva aprovació definitiva en els organismes oficials pertinents, per a la 
total obtenció dels permisos necessaris per a l’execució i posta en funcionament de les obres i 
instal·lacions, incloent les despeses i taxes que això ocasioni. 
 
L’Adjudicatari al seu càrrec, confeccionarà els plànols d’Obra i de Detall necessaris, i els que li requereixi la 
Direcció Facultativa amb l’antelació suficient a l’inici dels treballs corresponents. 
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L’Adjudicatari al seu càrrec, realitzarà i lliurarà a la Direcció Facultativa dues còpies en color, format 15x20. 
D’un mínim de deu fotografies, mostrant les parts més significatives de les obres i la seva evolució en el 
temps. 
 
L’Adjudicatari al seu càrrec, al finalitzar les Obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complert de 
Plànols “as built”, format per suport informàtic, vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i dimensions 
reals de tots els elements i instal·lacions construïts. 
 
 
 
 
Subcontractistes.- 
 
Abans de procedir a la subcontractació de qualsevol material o unitat d’obra, L’Adjudicatari precisarà 
l’acceptació prèvia per escrit, de la Propietat i de la Direcció Facultativa, podent aquests rebutjar els que, al 
seu criteri no ofereixin les suficients garanties. 
 
La totalitat de les disposicions del present Plec de Prescripcions, seran d’aplicació als subcontractes, en la 
mesura en que lis sigui imputable. L’Adjudicatari assumirà la plena responsabilitat de les accions u 
omissions de cadascun d’ells. 
 
Article 102.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Les obres que es projecten es defineixen a la memòria i plànols del projecte. 
 
L’objecte del present projecte és la definició dels elements tècnics i econòmics de l’obra necessaris per a la 
seva execució. 
 
Amb el disseny les obres necessàries per la construcció es documenten les solucions tècniques i 
econòmiques projectades i es permet d’aquesta manera continuar el procediment d’assignació dels 
recursos necessaris, en cas que així es determini, per la realització de les obres que es determinin dintre de 
les solucions plantejades que s’acceptin i corresponguin. 
 
El present projecte inclou totes les partides d’obra de construcció. 
 
 
 
Article 104.- CONTROL DE QUALITAT I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
El  Tècnic Director pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en 
cada cas resultin pertinents, i les despeses que s’originin seran a càrrec de l’Adjudicatari fins al 1.5% de 
l’import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a 
càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori, i de l’Adjudicatari, si no reuneixen les condicions 
que es fixen en els corresponents Plecs. 
 
No s’inclouen en aquell percentatge els costos de les repeticions d’assaigs per incorrecte execució o 
deficiències dels materials. 
 
MATERIALS 
 
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran de complir les condicions que s’estableixen en el 
Projecte i ser aprovats per la Direcció Facultativa. Per això, tots els materials, que es proposin per utilitzar a 
l’obra, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
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En conseqüència, l’Adjudicatari estarà obligat a informar a la D.F. de les procedències dels materials que es 
vagin a utilitzar, amb anticipació d’un (1) mes com a mínim al dia del seu us, per tal de que puguin realitzar-
se els assaigs oportuns. 
 
L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per que aquest material pugui ser rebutjat 
més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat. 
 
Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i 
aprovats pel Tècnic Director. 
 
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació de les seves 
característiques i aptituds, i de forma que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
 
Els materials necessaris per a les obres i que no siguin especificats en el present PPTP, hauran de ser de 
qualitat adequada a la utilització a que estan destinats, havent de presentar-se mostres, informes i certificats 
dels corresponents fabricants, que així ho garantissin. Si la informació i garanties ofertes no es consideren 
suficients, el Tècnic Director ordenarà la realització d’assaigs previs per part d’un Laboratori Homologat 
especialitzat, corrent aquests a càrrec de l’Adjudicatari. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de l’obra 
immediatament, excepte autorització expressa i per escrit del Tècnic Director. 
 
El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per a l’aprovació prèvia de procedències de materials, seran els que 
indiqui el Pla de Control o en el seu cas, els que senyali la Direcció Facultativa d’acord amb la Normativa 
vigent. 
 
Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada periòdicament durant 
l’execució dels treballs mitjançant assaigs la freqüència i el tipus dels quals els podrà fixar el Tècnic 
Director, amb la finalitat de aconseguir l’adequada uniformitat. 
 
Cas de que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre rebutjar la 
totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec de l’Adjudicatari, un control més detallat dels materials 
a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre l’acceptació total o parcial, o el seu 
rebuig. 
 
L’Adjudicatari haurà de donar tota mena de facilitats per la verificació de la qualitat dels materials i de l’obra 
executada, i en particular, subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material 
necessaris per a realitzar els exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director, per a la fixació de 
procedències i control periòdic de la seva qualitat. 
 
Article 105.- RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 
L’Adjudicatari serà responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes i perjudicis, directes 
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització 
de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin perjudicats tindran de ser reparats, al seu càrrec, d’una manera 
immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades tindran de ser indemnitzades al seu càrrec. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, al seu càrrec, 
restablint les seves condicions primitives i/o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre 
forma acceptable. 
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Així mateix, l’Adjudicatari serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes al Tècnic Director de les 
mateixes. 
 
Article 110.- CAMINS PROVISIONALS I ACCÉS A LES OBRES 
 
L’Adjudicatari construirà els camins provisionals necessaris per a l’accés als diferents trams de l’obra, així 
com les plataformes precises per l’emplaçament de maquinària i acopis. 
 
Accés a les propietats colindants. Quan el tram d’obra afecti a part o a la totalitat d’un camí que sigui l’únic 
per a l’accés de tercers a propietats o serveis existents, l’Adjudicatari resta obligat a facilitar el pas d’aquells, 
ja sigui pel propi accés o per un camí provisional que haurà de Construir als efectes. 
 
Un cop deixi de ser necessari el camí o plataforma construïts, es demolirà restablint l’estat inicial. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de l’Adjudicatari, doncs es consideren 
incloses en el preu contractat. 
 
 
Article 111.- MA D’OBRA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 
 
Per a la realització de les diferents unitats d’obra s’utilitzarà la mà d’obra, la maquinària i els mitjans auxiliars 
més adients en cada moment. Una mateixa partida, al llarg de l’obra pot precisar la utilització de maquinària 
de molt baix rendiment en uns casos, i d’altíssimes rendiments en altres, i precisar la utilització d’importants 
mitjans auxiliars en uns casos i en altres no. 
 
Els preus unitaris inclouen el cost mitja de la mà d’obra, la maquinària i els mitjans auxiliars per a la correcta 
i completa realització de la totalitat de la partida corresponent. En particular, en el preu es considera que per 
a la posada a l’obra de certs materials, a vegades per motiu de la seva ubicació, - punts de difícil 
accessibilitat i/o distàncies importants- i d’altres pel seu pes, s’hauran d’utilitzar grues auto propulsades de 
gran tonatge i abast, i en altres casos, per motiu de la manca d’espai s’haurà d’utilitzar maquinària i mitjans 
de transport de baix rendiment. 
 
 
Article 115.- ÚS ANTICIPAT DE LES OBRES O DE PART DE LES OBRES 
 
La Propietat podrà fer ús de les obres o de part, a mesura que aquestes es vagin acabant, i abans d’haver 
finalitzat la totalitat de les contractades. 
 
Això, que per altra banda és indispensable per a poder Construir la totalitat de l’obra, no suposarà cap 
modificació de les condicions sobre recepció i garantia, contractades. 
 
L’Adjudicatari executarà les obres, respectant i possibilitant l’accés peatonal i rodat en la totalitat dels vials 
afectats pel Projecte, a excepció dels que explícitament s’assenyalen. Per tant, adoptarà els sistemes 
constructius i les mesures de seguretat necessàries per tal de aconseguir-ho. El sobrecost d’execució de les 
diferents unitats d’obra en aquestes condicions, està inclòs en el preu contractat. 
 
Article 121.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les establertes per la Normativa vigent i qualsevol altre en el present Projecte, seran a càrrec de 
l’Adjudicatari les despeses següents: 
Les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovació i els replanteigs parcials. 
Les despeses de construcció, moviment i, retirada de tota classe de construccions auxiliars, les de lloguer o 
compra de terrenys per a magatzem de maquinària i materials. 
Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot dany o incendi, complint els requisits 
vigents per a emmagatzemar explosius i carburants. 
Les despeses de neteja de deixalles i escombraries. 
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Les despeses de construcció i conservació durant el temps d’utilització, de rampes provisionals d’accés a 
trams total o parcialment acabats. 
Les despeses de construcció d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolició, cas de ser necessari. 
Les despeses de conservació dels desguassos. 
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a l’adequada 
senyalització i protecció de les obres. 
Les despeses de retirada d’instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra al seu acabament. 
Les despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia 
elèctrica necessaris per les obres així com la compra d’aigua i energia. 
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
Les despeses de retirada dels materials inservibles i correcció de les deficiències observades. 
Les despeses de personal necessari per a portar a terme la vigilància de les obres. 
Les despeses derivades de la garantia, al llarg del seu termini 
Les despeses per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, redactat en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. 
Les despeses per al subministrament, col·locació i retirada de cartells d’informació al públic, segons l’Article 
101. 
Les despeses per possibles danys a tercers. 
Les despeses per a la confecció dels reportatges fotogràfics, segons l’Article 101. 
Les despeses per a la confecció de Plànols de replanteig, d’obra, de detall, i els Plànols “as built”, segons 
l’Article 101. 
 
L’Adjudicatari restarà obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que puguin originar la 
licitació i la formalització del Contracte, els Impostos, així com les despeses de replanteig. 
 
L’Adjudicatari restarà obligat a pagar totes les despeses per a l’obtenció de llicències, permisos, visats, etc., 
necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la seva posta en funcionament, així com dels 
documents que hagin de presentar-se per a l’obtenció d’aquells davant d’Organismes Oficials, llevat de les 
que figurin explícitament valorades en el Quadre de Preus Núm. 1. 
 
Seran a càrrec de l’Adjudicatari totes les despeses per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Salut, 
i en particular les derivades del Pla de Seguretat i Salut, redactat en aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut del Projecte. 
 
l’Adjudicatari restarà obligat, així mateix a pagar les despeses del control de qualitat en una quantitat igual al 
1,5% de l’import del tipus de licitació. 
 
 
Article 122.- DEFENSA DE LES OBRES EN FRONT LES AIGÜES D’ESCORRENTIA 
 
L’Adjudicatari haurà de disposar els mitjans, les proteccions i en general, prendre les precaucions 
necessàries per tal d’evitar que les aigües perjudiquin les obres: desviament de clavegueres, de 
claveguerons, embornals, creació de petites rescloses o de petits regerots a explanades, calçades i voreres, 
etc.. Són a càrrec de l’Adjudicatari les despeses d’adoptar aquestes mesures. 
 
D’acord amb el que disposa l’Article 132 del Reglament de Contractes de l’Estat, seran a càrrec de 
l’Adjudicatari les possibles pèrdues, avaries o perjudicis que es puguin produir per aquests conceptes, llevat 
dels casos establerts en el propi Article 132. 
 
Article 124.- NETEJA DE LES OBRES 
 
Es obligació de l’Adjudicatari, mantenir netes la zona de les obres i els seus voltants, durant la realització de 
les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres ofereixin un 
bon aspecte. 
 
En cloure les obres, s’hauran de deixar les superfícies en perfecte estat de neteja, lliures d’obstacles, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin ja necessàries i arranjar els desperfectes que 
s’haguessin pogut produir. 
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Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
 
 
Article 128.- MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
L’Adjudicatari resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a una bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas l’Adjudicatari serà única i exclusivament el responsable al llarg de l’execució de les obres, de tots 
els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal, a ell o a qualsevol altre persona o Entitat, 
assumint conseqüentment totes les responsabilitats que se’n derivin. 
 
Article 130.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Al llarg de l’obra, l’Adjudicatari mantindrà senyalitzades i balissades les mateixes, d’acord amb les 
instruccions que per a aquest fi, li pugui facilitar el Tècnic Director. 
 
Les despeses corresponents seran a càrrec de l’Adjudicatari, llevat d’aquelles que figurin explícitament en 
unitats d’obra del Pressupost, o les que en el seu cas, figurin valorades en l’Estudi de Seguretat i Salut, i en 
conseqüència en el Pla de Seguretat i Salut corresponent. 
 
Article 135.- CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS 
 
Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en que fos absolutament necessària la formació de 
preus contradictoris, aquests s’hauran de fixar d’acord amb els Preus Base del Projecte i/o amb el Quadre 
de Preus Núm. 2. 
 
La fixació dels preus s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’han d’aplicar. Si 
per algun motiu l’obra s’hagués estat executada abans de complir aquest requisit, l’Adjudicatari romandrà 
obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta assenyali el Tècnic Director. 
 
Els preus sotmesos a la corresponent aprovació de la Propietat. 
 
Article 143.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Acabades les obres, l’Adjudicatari ho posarà en coneixement de la Propietat, per que en cas de conformitat 
procedeixi a la recepció d’aquelles, segons els Arts. 111 i 147 de la L.C.A.P. A partir d’aquest moment 
començarà a comptar el termini de garantia, que serà de dotze mesos. 
 
Durant el termini de garantia, l’Adjudicatari està obligat a la seva conservació i vigilància, anant al seu càrrec 
les despeses que es produeixin. 
 
Acabant el termini de garantia es procedirà a la inspecció de les obres, i en cas de trobar-se conformes i 
sense cap observació, l’Adjudicatari quedarà rellevat de tota responsabilitat administrativa, però ostentant 
encara la responsabilitat civil per danys i perjudicis que podrà ser-li exigida dins dels 15 anys següents, 
d’acord amb l'Article 149 de la L.C.A.P. 
 
 
Article 150.- VARIACIONS DE DETALL 
 
A l’ampara del disposat en l’article 53 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, la 
Diputació de Barcelona, en adjudicar l’obra a que es refereix el present Projecte, autoritza al Servei Tècnic 
encarregat de la Direcció de les Obres per realitzar les variacions de detall que no variïn substancialment 
les obres contractades i que siguin necessàries per a la bona execució i termini de les obres contractades a 
criteri del mateix. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) .............................................................................. >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) .............................................................. <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR ............................................................................... <= 5 g/l 
          - En la resta de casos ................................................................................................ <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat ..................................................................................................... <= 1 g/l 
          - Formigó armat ......................................................................................................... <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració .................................................... <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) ............................................................................................. 0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ............................................. <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ........................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat .............................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ......................................... <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
B02 - EXPLOSIUS 
B021 - DINAMITA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0211000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic com la 
nitrocel.lulosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les persones que el 
manipulin. 
Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 
Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de fricció, de 
penetració i d'impacte. 
Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat. 
La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil i materials 
aïllants. 
El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat. 
El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior. 
L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General de Mines. 
Pes específic de l'explosiu ................................................................................................... 1,4 kg/l 
Velocitat de detonació ...................................................................................................... 5000 m/s 
Temps de combustió de la metxa ...................................................................................... 2 min/m 
Toleràncies: 
     - Temps de combustió de la metxa .................................................................................... ± 5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a la manipulació, 
transport i custòdia ha d'estar degudament qualificat i autoritzat. 
Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport. 
L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements. 
Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu contingut. Han 
d'estar homologats per l'Administració competent i han de portar els corresponents senyals de perillositat 
així com etiquetes identificatives del seu contingut. Els senyals i etiquetes han de complir les 
característiques especificades en l'annex II del Reglament d'explosius. 
Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs expressament 
habilitats a l'efecte secs i que no estiguin sotmesos a temperatures altes. La metxa no ha d'estar en 
contacte amb olis, petrolis o benzines. 
No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Decret 2114/78 de 2 de març de 1978 (BOE 6 i 7 de setembre de 1978) "Armas y explosivos. Reglamento 
de explosivos." Amb les modificacions del Decret 3150/78 de 15 de decembre de 1978 (BOE 16 i 17 de 
gener de 1979) i dels Reials Decrets 829/80 de 18 d'abril de 1980 (BOE 5 i 6 de maig de 1980) i 2288/81 de 
24 de juliol de 1981 (BOE 7 i 8 octubre de 1981). 
Reial Decret 74/1992 de 31 de gener (BOE 22 de febrer de 1992) "Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercacncías Peligrosas por Carretera." 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312500,B0312020,B0311010. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables ......................................................................... 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ................................................................... Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre ................................................................... 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) .................................................................... <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ................................................................................. <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ..................................................................................................... 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) .............................................. <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ............................................................. <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) ..................................... Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) ............................................................ <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració .......................................................................... <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ......................................................................................... <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ........................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat .............................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ......................................... <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
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     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ................................................................................... <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ............................................................................ <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ......................................................................................... <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri ............................................................... <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit ......................................................................................... <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició .......................................... <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició .................................................... <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició ............................................................................. >= 75 
          - Resta de casos ........................................................................................................... >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) .......................................................................................................... <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ...................................................................... <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ......................................................................................... <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit ......................................................................................... <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició ......................................... <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició .................................................... <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ........................................................ <= 0,6% en pes 
     - Resta de casos ................................................................................................ <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls ....................................................................................... <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials ........................................................................................ <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B033 - GRAVES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332020,B0331Q10. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim .................................................................. 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons ................................................................ >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics .................................................................................................. Nul 
Ús admissible .......................................................................................... Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó ............................................................................................................. > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics .................................................................................................. Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica ............................................................................................ <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter .......................................... >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics .................................................................................................. Nul 
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Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables .................................................................................................. Nul 
Contingut de compostos fèrrics .................................................................................................. Nul 

 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de 
la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix 
mínim 
          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 
(sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix 
mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries ........................................................................................ <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques .................................................................................... <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals ............................................... < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos ....................................................................................... < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) ............................................................. >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ............................................................................ <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) .................................................................................... <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)................................. <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos .................................................................................... < 1% en pes 
     - Altres granulats ............................................................................................... <= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) .............................................................. <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ............................. <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ......................................................................................... <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ............................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat .................................................................................................. <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ............................................. <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ......................................................................................... 0% 
Contingut de ió Cl-: 
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     - Granulats reciclats mixtos ........................................................................................... < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) ............................................................. Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ...................................................... < 0,5% 
     - Altres granulats ................................................................................................................... Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó ............................................................... < 0,5% 
     - Altres granulats ................................................................................................................... Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX) ............................................................................ Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ........................................................... Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ................................................................................... <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ............................................................................ <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) .............................................................. < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó ...................................................................... < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos .............................................................................................. < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals ..................................................................... < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ........................................................ <= 40 
Equivalent de sorra ................................................................................................................... > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, 
dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F. 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0,04 (UNE 7-050). 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries extranyes 
(comprovat mitjançant assaigs amb sosa caustica o similar). 
Coeficient de neteja (NLT-172) ................................................................................................ >= 2 
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TOT-U NATURAL: 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │     Tamisatge ponderal acumulat (%)         │ 
│Tamís UNE  │─────────────────────────────────────────────│ 
│ (7-050)   │ ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     │ 
│───────────│─────────────────────────────────────────────│ 
│    50     │  100      ---      ---      ---      100    │ 
│    40     │ 80-95     100      ---      ---      ---    │ 
│    25     │ 50-90    75-95     100      ---     60-100  │ 
│    20     │  ---     60-85    80-100    100      ---    │ 
│    10     │ 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   │ 
│     5     │ 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   │ 
│     2     │ 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   │ 
│400 micres │  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   │ 
│ 80 micres │  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge d'enderrocs 
de construcció o per la mescla d'ambdòs. 
El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Fus ZNA ............................................................................................................................ < 50 
     - Resta de fusos .................................................................................................................. < 40 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Fus ZNA ............................................................................................................................ > 25 
     - Resta de fusos .................................................................................................................. > 30 
CBR (UNE 103-502) ................................................................................................................. > 20 
Plasticitat: 

- Trànsit T0, T1 i T2 o material 
       provinent de reciclatge d'enderrocs ......................................................................... No plàstic 

- Resta de trànsits i material natural: 
          - Límit líquid (NLT-105) .................................................................................................. < 25 
          - Índex de plasticitat (NLT-106) ........................................................................................ < 6 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 
     - Inflament (UNE 103-502 índex CBR) ............................................................................... < 2% 
     - Contingut de materials petris ....................................................................................... >= 95% 
     - Contingut de restes d'asfalt .................................................................................. < 1% en pes 
     - Contingut de fusta ............................................................................................. < 0,5% en pes 
     - Contingut de material ceràmic ....................................................................................... < 30% 
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TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins 
d'un dels fusos següents: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE   │───────────────────────────────────│ 
│            │     ZA (40)    │    ZA (25)       │ 
│────────────│────────────────│──────────────────│ 
│    40      │       100      │       ---        │ 
│    25      │     75-100     │       100        │ 
│    20      │     60-90      │     75-100       │ 
│    10      │     45-70      │     50-80        │ 
│     5      │     30-50      │     35-60        │ 
│     2      │     16-32      │     20-40        │ 
│400 micres  │      6-20      │      8-22        │ 
│ 80 micres  │      0-10      │      0-10        │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 
50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 
Índex de llenques (NLT-354) .................................................................................................. <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Trànsit T0 i T1 ................................................................................................................... < 30 
     - Resta de trànsits ............................................................................................................... < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Trànsit T0 i T1 ................................................................................................................... > 35 
     - Resta de trànsits ............................................................................................................... > 30 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000,B03D1000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 
- Terra sense classificar 
- Terra adequada 
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- Terra tolerable 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la 
partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................................. Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ........................................................ < 25% 
Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 30 
Índex de plasticitat .................................................................................................................... < 10 
Índex CBR (NLT-111/78) .......................................................................................................... > 10 
Inflament dins de l'assaig CBR .................................................................................................. Nul 
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul 
 
TERRA ADEQUADA: 
Elements de mida superior a 10 cm ........................................................................................... Nul 
Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 40 
Densitat del Próctor normal .................................................................................. >= 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 5 
Inflament dins de l'assaig CBR ............................................................................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 1% 
 
TERRA TOLERABLE: 
Contingut de pedres de D > 15 cm ......................................................................... <= 25% en pes 
S'han de complir una de les condicions següents: 

- A: 
          - Límit líquid (L.L.) ........................................................................................................... < 40 

- B: 
          - Límit líquid (L.L.) ........................................................................................................... < 65 
          - Índex de plasticitat ...................................................................................... > (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal .................................................................................. >= 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 3 
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0514301,B0512401. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la 
confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 24 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 
│                                       │  CEM III/B   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │ 6-20│ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   - │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler 
calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice ............................................................................. <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri ..................................................................... <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) ........................................................................................................ <= 5% 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 26 
 
 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 
│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 ................................................................................................ >= 60 min 
          - Classe 52,5 ......................................................................................................... >= 45 min 
     - Final .............................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) .............................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ........................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 
│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker .................................................................................................................................... 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h ............................................................................................................. >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h ........................................................................................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici ........................................................................................................................... >= 60 min 
     - Final .............................................................................................................................. <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) ................................................................................................. >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) .................................................................................................................. <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) .................................................................................................................. <= 0,10 
     - Àlcalis ........................................................................................................................... <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) ................................................................................................................ <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) ........................................................................................... >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 
│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Resistència a compressió N/mm2: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 ......................................................................................................... >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 ................................................................................................ >= 45 min 
     - Final .............................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) .............................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ........................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
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┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 
│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 
│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals 
de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5 ...................................................................................................... 3 mesos 
     - Classes 42,5 ................................................................................................................ 2 mesos 
     - Classes 52,5 ................................................................................................................... 1 mes 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o hidròxids 
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) ............................................................ >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) .......................................................................... <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) .......................................................................... <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) .......................................................................... <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm ................................................................................. <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm ................................................................................... <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades ........................................................................................................... Passa 

- Altres calçs: 
          - Mètode de referència ................................................................................................. <= 20 
          - Mètode alternatiu .......................................................................................................... <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da .................................................................... 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades ............................................................................................ 45% < h < 70% 
     - Altres calçs ..................................................................................................................... <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO .................................................................................................... >= 90% 
Contingut de CO2 .................................................................................................................. <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I ........................................ Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítoques en gra 
     - Calç tipus II ..................................................................................... Calç amarada o hidratada 
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Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm) ............................................................................. <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm) ................................................................................ <= 0,0% 

Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 25 min       │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 25 min       │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

  
Contingut de MgO ............................................................................................................... <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el 
resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a “passa” en la UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II .......................................................................................................................... <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B0552420. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 
          - Aniònica 
          - Catiònica 
          - Polimèrica 

- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat 
en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum 
asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà 
respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la 
destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142) ............................................................ <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR ........................................................................... >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194) ...................................................................................... Negativa 
Assaig amb el residu de destilació: 
     - Ductilitat (NLT 126) ................................................................................................... >= 40 cm 
     - Solubilitat (NLT 130).................................................................................................. >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │            TIPUS EMULSIÓ                      │ 
│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI       │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │            │ 
│Saybolt          │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 134)        │      │      │      │      │      │            │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -        │ 
│FUROL a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │            │ 
│residual         │      │      │      │      │      │            │ 
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│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │            │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │ 5<=F<=15%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │            │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%     │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│ASSAIGS AMB EL   │      │      │      │      │      │            │ 
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=       │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │      │      │            │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=         │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │            │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144) .............................................................................................. <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.F. previa comprovació de 
la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142) ............................................................ <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141) ........................................................................................ Positiva 
Assaig amb el residu de destilació: 
     - Ductilitat (NLT 126) ................................................................................................... >= 40 cm 
     - Solubilitat (NLT 130).................................................................................................. >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │              TIPUS EMULSIÓ                    │ 
│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │       │ 
│Saybolt          │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 138)        │      │      │      │     │      │     │       │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  _   │  _   │  _   │  _  │  _   │  _  │ _     │ 
│FUROL 25°C       │<=50s │  _   │  _   │  _  │<=100s│<=50s│<=50s  │ 
│FUROL 50°C       │   _  │>=20s │>=40s │>=20s│  _   │  _  │ _     │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │       │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F  │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │       │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│ASSAIG AMB EL    │      │      │      │     │      │     │       │ 
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<=  │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │     │      │     │       │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<=  │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │       │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Característiques de l'emulsió: 
     - Densitat relativa a 25°C ............................................................................... 0,98 - 1,10 g/cm3 
     - Contingut d'aigua ....................................................................................................... 40 - 55% 
Residu de destil.lació en pes ............................................................................................. 45 - 60% 
Contingut de cendres .......................................................................................................... 5 - 30% 
Enduriment ........................................................................................................................... <= 24h 
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Característiques del residu sec: 
     - Escalfament a 100°C ......................................................................No hi haurà guerxaments, 
  ................................................................................................. degoteig ni formació de bombolles 
     - Flexibilitat a 0°C .............................................................................. No hi haurà clivellaments, 
  ....................................................................................................... escates ni pèrdua d'adhesivitat 
     - Assaig enfront de la flama directa ............................................ S'ha de carbonitzar sense fluir 
     - Resistència a l'aigua ................................................................ No s'han de formar bombolles 
  ............................................................................................................................ ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181) ................................................................................................ >= -1 
  ............................................................................................................................................... <= +1 
Solubilitat (NLT 130) ......................................................................................................... >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) .............................................................................................. <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 
│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
     - Punt d'inflamació (NLT 136) ......................................................................................... >=38ºC 
     - Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) ..................................................................... 75>=V>=150 
     - Destilació (NLT 134) 225ºC .......................................................................................... <=25% 
                               260ºC ....................................................................................... 40%<=D<=70% 
                               316ºC ....................................................................................... 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC ............................................................................ 50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum ................................................................................................. <=0,2% 
Assajos sobre el residu de destilació: 
     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) .............................................................. >= 12 mm 
  ........................................................................................................................................ <= 30 mm 
     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) .................................................................. >= 100 cm 
     - Solubilitat (NLT 130).................................................................................................. >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136) ......................................................................................... >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190) ................................................................................................ <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191) .............................................................................................. <= 2% 
Assajos sobre el residu de destilació: 
     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) .............................................................. >= 10 mm 
  ........................................................................................................................................ <= 15 mm 
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Característiques físiques del betum fluxat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       CARACTERÍSTIQUES        │        TIPUS BETUM          │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) ............................................................................. <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193) ....................................................................................................... <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES  │                 TIPUS DE QUITRÀ                      │ 
│                  │──────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │           │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │           │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=    │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR        │ 
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │           │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │           │ 
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%   │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%     │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5%  │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │           │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │           │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C   │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │           │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Naftalina en massa│          │         │          │          │           │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Insoluble en toluè│          │         │          │          │           │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el 
producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos 
amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els 
usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la carrega. Les 
cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.  
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació 
amb un element adequat per a prendre mostres. 
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BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta 
de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de 
la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la temperatura ambient pogues 
arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilancia d’aquestes condicions. El 
submnistrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. 
Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
UNE 104-231-99 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas." 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B060U310. 
 
 
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
  
DEFINICIÓ: 
Formigó, amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord 
amb d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dossificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 
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     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 

garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment) 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color blanc, o 
ser resistent a l'aigua de mar. 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció d’àrids 
de formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l’adequació de les 
esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra. Aquest 
podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n’extraguessin. 
Els granulats destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 
podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es faci 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
  .................................................................................. Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ......................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ..................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ................................................................................................................ >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................................... >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat ..................................................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat ............................................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa............................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
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     - Formigó armat ................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat ............................................................................................. <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca ....................................................................................................... 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica .................................................................................................. 3 - 5 cm 
- Consistència tova ........................................................................................................ 6 - 9 cm 
- Consistència fluida  ................................................................................................. 10 - 15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat ............................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat .................................................................................................. <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ............................................. <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca ...................................................................................................... Nul.la 
- Consistència plàstica o tova .................................................................................... ± 1 cm 
- Consistència fluida ................................................................................................... ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes  ........................................................................................... ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes  ....................................................................................... ± 1% 
- Contingut d'aigua  ............................................................................................................ ± 1% 
- Contingut d'additius  ......................................................................................................... ± 3% 

  
FORMIGÓ AMB CENDRES VOLANTS: 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres 
volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la 

EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 

homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir, en qualsevol cas, les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP) 
La designació del formigó ha de ser: 

     - HP (formigons per a paviments carreteres)-nº: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies(UNE 83-
301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment ................................................................................................... >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment ........................................................................................................... <= 0,55 
  
 
 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
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               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
 
 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou el transport a l’obra del formigó. 
 
 
 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B0641080,B0641090. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
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     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han 
de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca 
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
  .................................................................................. Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ......................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ..................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ................................................................................................................ >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................................... >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat ..................................................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat ............................................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
     - Formigó en massa............................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat ................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat ............................................................................................. <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ....................................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica .................................................................................................. 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ........................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida .................................................................................................... 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ............................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat .................................................................................................. <= 0,4% pes del ciment 
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     - En massa amb armadura de fissuració ............................................. <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca .......................................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova ..................................................................................... ± 1 cm 
     - Consistència fluida ........................................................................................................ ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions 
del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 
la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ...................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................................... Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............................. 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi ............................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .......................................................................................... Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ............................................................................................................... <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................. >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ........................................................................................................ + 50 mm 
      ....................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal .......................................................................................................... ± 2 mm 
     - Gruix nominal ............................................................................................................... ± 2 mm 
     - Fletxa ........................................................................................................................ ± 5 mm/m 
     - Torsió ................................................................................................................................. ± 2° 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF7G0A. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de cartró 
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i 
de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
Toleràncies: 
     - Fletxes ......................................................................................................................... 5 mm/m 
     - Dimensions nominals ...................................................................................................... ± 5 % 
     - Balcament ................................................................................................................... 5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos 
morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta ...................................................................................... Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius ................................................................................................... <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim ....................................................................... >= 50 cm 
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MALLES METÀL.LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència ............................................................................................................. 38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic ............................................................................................................. 30 - 34 kg/mm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I 
MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS 
CILÍNDRICS, MALLA METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A 
PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor 
ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta 
d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
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- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 
10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 
h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima          ¦ 
¦                       ¦-------------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦ Per a revestir  ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)         ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6           ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5           ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3           ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir  ¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)          ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦         -           ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6           ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5           ¦ 
+----------------------------------------------------------------- 
 
Succió d'aigua (UNE 67-031) <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir <= 22% 
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     - Maó de cara vista <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça 1 
     - Dimensió <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats 1 
Toleràncies: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 52 
 
 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+----------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància              ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦---------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)         ¦ 
¦------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6          ¦ 
¦------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4          ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+------------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància              ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦---------------------------------¦ 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦      (mm)        ¦ 
¦--------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦   10 < A <= 30     ¦       5      ¦       6          ¦ 
¦--------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦       4          ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 
          - Maó de cara vista ± 2° 
          - Maó per a revestir ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028) No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació <= 2,5 cm2 
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MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦          -          ¦ 
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las 
Obras de Construcción." 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B137J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de 
cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de 
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 
F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
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     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres 
i fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en 
moviments de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, 
en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
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- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de 
túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el 
to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) .................................................................................. < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) ............................................................................................................... >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) ............................................................................................... < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) .................................................................................................... >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081) ......................................................................................... >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74) ......................................................................................... 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05) .............................................................................................. ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs ............................................................................................................. bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) ................................... <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77) .......................................................................................... >= 15% 
Aspecte ........................................................................................................................................ bo 
Flexibilitat (MELC 12.93) ......................................................................................................... bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) .................................................................... bona 
Envelliment artificial ..................................................................................................................... bo 
Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05) .................................................................................................. ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72) ............................................................................................... ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) ............................................. < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h 
       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) ....................................................... < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076) ...................................................................................... ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238) ................................................................................... ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ....................................................... ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098) ........................................................................................ ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081) .................................................................................. <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli ................................................................................................................................... soja 
Tipus de lligant ........................................................................................................ soja/clorcautxú 
Pes específic ........................................................................................................................ 1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C ....................................................................................... 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols ..................................................................................................................... 30 min 
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     - Sec ...................................................................................................................................... 2 h 
     - Dur ................................................................................................................................... 5 dies 
     - Repintat .......................................................................................................................... >= 8 h 
Dissolvents utilitzables ............................................................................................ universal/toluol 
Rendiment ....................................................................................................................... 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic .............................................................................................................. ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C ................................................................................ ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment ............................................................................................................. ± 0,5 m2/kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A7C0. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superficies exteriors a les que delimita. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o 
longitudinals. 
Llargària ..................................................................................................................................... 1 m 
Resistència a la compressió .................................................................................... >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 127-025): 

- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà .......................................................................................................... 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri ........................................................................................................ 2,8 N/mm2 
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- Classe R5: 
          - Valor mitjà .......................................................................................................... 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri ........................................................................................................ 4,0 N/mm2 

-Classe R6: 
          - Valor mitjà .......................................................................................................... 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari ........................................................................................................ 4,8 N/mm2 
Pes específic ........................................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-025): 
     - Valor mitjà ................................................................................................................... <= 9,0% 
     - Valor unitari ............................................................................................................... <= 11,0% 
Gelabilitat ............................................................................................................. Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 

- Llargària: 
- Peça recta  .............................................................................................................. ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire  ...................................................................................... ± 10 mm 

     - Amplària ....................................................................................................................... ± 3 mm 
     - Alçària .......................................................................................................................... ± 5 mm 

- Conicitat i guerxament  .............................................................................................. <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les cares no 
vistes: 

- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
UNE 127-025-99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1D210,B9H12110. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a 
temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries 
estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172) ............................................................................................... < 0,5 
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 
     - Immersió en aigua (NLT-166) ....................................... > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ....................................... <= 25% 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers 
naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat 
gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
     - Índex d'adhesivitat (NLT-355) ............................................................................................. > 4 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ....................................... <= 25% 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 
7-050. 
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POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la 
mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels 
ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 

┌──────────────────────────────┐ 
│     Tamís     │  Tamisatge   │ 
│  (UNE 7-050)  │   acumulat   │ 
│               │  (% en pes)  │ 
│───────────────│──────────────│ 
│   630 micres  │     100      │ 
│   160 micres  │   80 - 100   │ 
│    80 micres  │   50 - 100   │ 
└──────────────────────────────┘ 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) ........................................ 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) .............................................................. < 0,6 
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LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o 
"cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181) ................................................................................................ >= -1 
  ............................................................................................................................................... <= +1 
Solubilitat (NLT 130) ......................................................................................................... >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) .............................................................................................. <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 
│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
MESCLA BITUMINOSA: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     │               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 │ 
│FUS  │                   (tamisos UNE 7-050)                         │ 
│     │───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│     │ 40│ 25  │ 20  │12,5 │ 10  │  5  │ 2,5 │0,630│0,320│0,16│0,08  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│D12  │   │     │ 100 │80-95│72-87│50-65│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 
│D20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│47-62│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│S12  │   │     │ 100 │80-95│71-86│47-62│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│S20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│43-58│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│S25  │100│80-95│75-88│60-75│55-70│40-55│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│G20  │   │ 100 │75-95│55-75│47-67│28-46│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 
│G25  │100│75-95│65-85│47-67│40-60│26-44│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│A12  │   │     │ 100 │65-90│50-75│20-40│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 
│A20  │   │ 100 │65-90│45-70│35-60│15-35│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│P10  │   │     │     │ 100 │80-90│40-50│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 
│P12  │   │     │ 100 │5-100│60-80│32-46│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│ 
│PA10 │   │     │     │ 100 │70-90│15-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 
│PA12 │   │     │ 100 │0-100│50-80│18-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions 
de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
Toleràncies: 

- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
          - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
               - Mescles no poroses .............................................. ± 3% de la massa total de granulats 
               - Mescles poroses ................................................... ± 2% de la massa total de granulats 
          - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ............................................ ± 1% de la massa total de granulats 
     - Lligant hidrocarbonat .................................................... ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherència de la mescla. 
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Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1M000,BBM11102,BBM12602. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada 
per la D.F. 
La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de 
Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135-312 i UNE 135-314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-310 i UNE 
135-313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
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Gruix del caixetí ................................................................................................................... 1,8 mm 
Gruix de la placa .................................................................................................................. 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral .............................................................................................. 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) ..................................................... 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310)................................... Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació .............................................. >= 505 g/m2 
Puresa del zinc ...................................................................................................................... 98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a) ............................................................... Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) ................................................................ Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 
135-331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial 

Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 
     - Brillantor especular a 60°C ............................................................................................ > 50% 
     - Adherència (assaig 4.4) .................................................................................................... <= 1 
      ............................................................................................. No han d'aparèixer dents de serra 
     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5) .................................................................... Sense rotura 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
          - Immediatament després de l'assaig .......................................... Sense ampolles, arrugues 
           ....................................................................................................................... ni reblaniments 
          - A les 24 hores .......................................................... Brillantor especular >= 90% brillantor 
           ....................................................................................................................... abans d'assaig 
     - Resistència a la boira salina ......................................... Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
          - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
     - Envelliment artificial ....................................................... Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 
Toleràncies: 
Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificarán, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
     - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, 
per la part posterior, estarà sellada i  dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
     - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel.licula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 
transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
     - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la 
cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en 
amplies condicions d'angularitat  i a les distancies de visibilitat considerades característiques per a les 
diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al 
color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 
48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
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La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ...................................... Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330) ..................................................................... Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) ....................................................................... Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) ........................................................................... Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330) ................................................................... Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330) ............................................................... Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ............................................................ Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) ....................................................................... Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
     - Gruix de la làmina reflectora ................................................................................... <= 0,3 mm 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) .................................................................................... Ha de complir 
     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ............................................. >= 40 

- Intensitat reflexiva 
       sota pluja artificial ............................................................................. >= 90% del valor original 

  (angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 
- Retracció: 

          - Al cap de 10 min ................................................................................................... < 0,8 mm 
          - Al cap de 24 h ...................................................................................................... < 3,2 mm 
     - Resistència a la tracció ............................................................................................ > 1 kg/cm 
     - Allargament .................................................................................................................... > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques 
vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda 
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
     - Diametre < 1 mm ............................................................................................................ < 20% 
     - Diametre >= 1 mm .......................................................................................................... < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
     - Classe A ......................................................................................................................... >= 1,5 
     - Classe B ......................................................................................................................... >= 1,7 
     - Classe C ......................................................................................................................... >= 1,9 
Resistència a l'aigua .............................................................................. Sense alteració superficial 
Resistència als àcids ............................................................................. Sense alteració superficial 
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Resistència al clorur càlcic .................................................................... Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic ..................................................................... Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A l'exterior 
ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." 
MOPU. 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
* UNE 135-330-98 "Señalización vertical. Señales metálicas permanentes y retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo." 
* UNE 135-331-98 "Señalización vertical. Señales metálicas. Zona no retroreflectante. Pinturas. 
Características y métodos de ensayo." 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE_EN 1423 1998 "Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos." 
 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2CBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
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- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en 
el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta 
capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en 
calent per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el 
que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per 
un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a 
semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la 
UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres 
defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No 
s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. 
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Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles 
del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1A20. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització ........................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc .................................................................................................................... >= 99% 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm ................................................................................................... 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm ............................................................................................. 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm ............................................................................................. 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm ............................................................................................. 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm ................................................................................... 340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 
tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
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No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
  ........................................................................................................................ AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització ........................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc .................................................................................................................... >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472) ........................................................................................ Ha de complir 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm ................................................................................................... 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm ............................................................................................. 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm ............................................................................................. 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm ............................................................................................. 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm ................................................................................... 340 a 470 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió .................................................................................................. ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix ....................................................................... -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa ....................................................................................................................... +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió .................................................................................................. ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix ....................................................................... -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa ....................................................................................................................... +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització ........................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................. >= 98,5% 
Gruix del recobriment ....................................................................................................... 70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior 
amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix ....................................................................................................................................... 3 mm 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per 
a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
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Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes .................................................................................. M16 x 35 

  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols ............................................................................................................ 5.6 
Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols ............................................................................................................ 4.6 
     - Femelles ................................................................................................ M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura ............................................................................................... >= 26% 
Gruix de la planxa ................................................................................................................... 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col.locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 
hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." 
MOPU. 
 
AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD75D000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de l’element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del 
MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │Resistència a l'aixafament │ Gruix  │Toleràncies del DN  │ 
│(cm) │          (kg/m)           │  (mm)  │       (mm)         │ 
│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│ 
│ 20  │         >= 2500           │ >= 25  │       ± 4          │ 
│ 30  │         >= 2500           │ >= 35  │       ± 4          │ 
│ 40  │         >= 2500           │ >= 40  │       ± 4          │ 
│ 50  │         >= 3000           │ >= 45  │       ± 5          │ 
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│ 60  │         >= 3600           │ >= 52  │       ± 6          │ 
│ 70  │         >= 4200           │ >= 59  │       ± 7          │ 
│ 80  │         >= 4800           │ >= 66  │       ± 7          │ 
│ 90  │         >= 4800           │ >= 70  │       ± 7          │ 
│100  │         >= 4900           │ >= 74  │       ± 7          │ 
│120  │         >= 5500           │ >= 82  │       ± 7          │ 
│150  │         >= 6000           │ >= 95  │       ± 8          │ 
│200  │         >= 6000           │>= 120  │      ± 10          │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta 
cilíndrica: >= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la 
resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FC300,BD7FC030,BD7FC200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE PVC INJECTAT: 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-
112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 

Gruix de la paret: 
┌─────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal │Gruix nominal  │ 
│      (mm)       │    (mm)       │ 
│─────────────────│───────────────│ 
│       110       │    3,0        │ 
│       125       │    3,1        │ 
│       160       │    4,0        │ 
│       200       │    4,9        │ 
│       250       │    6,1        │ 
│       315       │    7,7        │ 
│       400       │    9,8        │ 
│       500       │   12,2        │ 
│       630       │   15,4        │ 
│       710       │   17,4        │ 
│       800       │   19,6        │ 
└─────────────────────────────────┘ 

Densitat ................................................................................................................... >= 1350 kg/m3 
  ................................................................................................................................ <= 1460 kg/m3 
Temperatura de reblaniment VICAT .................................................................................. >= 79°C 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) .............................................. < 5% 
Allargament fins el trencament ............................................................................................ >= 80% 
Resistència a la tracció .................................................................................................. >= 45 MPa 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 
          - 110 mm <= DN <= 250 mm ......................................................................... + 0,3% DN mm 
          - 315 mm <= DN <= 800 mm ..................................................................................... + 1 mm 

- Gruix de la paret: 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│Gruix nominal │Tolerància en el gruix  │ 
│    (mm)      │         (mm)           │ 
│──────────────│────────────────────────│ 
│     3,0      │   + 0,5   │   - 0,0    │ 
│     3,1      │   + 0,5   │   - 0,0    │ 
│     3,9      │   + 0,6   │   - 0,0    │ 
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│     4,9      │   + 0,7   │   - 0,0    │ 
│     6,1      │   + 0,9   │   - 0,0    │ 
│     7,7      │   + 1,0   │   - 0,0    │ 
│     9,8      │   + 1,2   │   - 0,0    │ 
│    12,2      │   + 1,5   │   - 0,0    │ 
│    15,4      │   + 1,8   │   - 0,0    │ 
│    17,4      │   + 2,0   │   - 0,0    │ 
│    19,6      │   + 2,2   │   - 0,0    │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

     - Llargària ..................................................................................................................... + 10 mm 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
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TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA: 
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │Diàmetre interior mig │Llargària mínima  │ 
│(mm) │       (mm)           │     (mm)         │ 
│     │──────────────────────│──────────────────│ 
│     │  mínim   │  màxim    │                  │ 
│─────│──────────│───────────│──────────────────│ 
│ 110 │  110,0   │  111,2    │      48          │ 
│ 125 │  125,0   │  126,2    │      51          │ 
│ 160 │  160,1   │  161,4    │      58          │ 
│ 200 │  200,3   │  201,4    │      66          │ 
│ 250 │  250,3   │  251,4    │      74          │ 
│ 315 │  315,3   │  316,4    │      82          │ 
└───────────────────────────────────────────────┘ 

 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA: 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal │Llargària mínima de l'embocadura  │ 
│      (mm)       │             (mm)                 │ 
│─────────────────│──────────────────────────────────│ 
│      110        │              46                  │ 
│      125        │              50                  │ 
│      160        │              59                  │ 
│      200        │              70                  │ 
│      250        │              86                  │ 
│      315        │             101                  │ 
│      400        │             122                  │ 
│      500        │             146                  │ 
│      630        │             178                  │ 
│      710        │             199                  │ 
│      800        │             222                  │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 
soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
     - Densitat ............................................................................................................ >= 1350 kg/m3 
      ............................................................................................................................ <= 1460 kg/m3 
     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C ...................................................... >= 60 millonèsimes/°C 
      ................................................................................................................ <= 80 millonèsimes/°C 
     - Temperatura de reblaniment Vicat .............................................................................. >= 79°C 
     - Resistència a la tracció simple ...............................................................................500 kp/cm2 
     - Allargament a la rotura ................................................................................................. >= 80% 
     - Absorció d'aigua .................................................................................................. <= 1 mg/cm2 
     - Opacitat ............................................................................................................................ 0,2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé 
situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 
1,5 m. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN 
<= 315 MM: 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características 
y métodos de ensayo." 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1U080. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer 
galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 
tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
     a) Composició: 
          - Relació aigua-ciment ............................................................................................... <= 0,50 
          - Contingut de ciment en móduls de: 
               - Formigó en massa.................................................................................... >= 200 kg/m3 
               - Formigó armat .......................................................................................... >= 250 kg/m3 
     b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
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          - Absorció d'aigua, en pes ........................................................................................... <= 6% 
          - Resistència a compressió (formigó sense armadures)...................................... >= 40 MPa 
     c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011) ........................................................... <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
     - Elements de formigó en massa ................................................................................... <= 0,4% 
     - Elements de formigó armat ......................................................................................... <= 0,4% 
Càrrega de trencament .............................................................................................. >= 30 kN/m2 
Quantía mínima d'armadures (peces armades) ...................................... 2,0 cm2/m secció vertical 
  ................................................................................................ 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
Gruix de paret de les peces: 
     - Per a DN <= 1000 mm ........................................................................................... >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm ........................................................................ >= 160 mm 
     - Per a DN > 1500 mm ............................................................................................. >= 200 mm 
Llargària de l'encaix ......................................................................................................... >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
     - Diàmetre dels buits................................................................................................... <= 15 mm 
     - Profunditat dels buits .................................................................................................. <= 6 mm 
     - Amplària de fissures .............................................................................................. <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) .......................................................................... Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM) ................................................. No hi ha d'haver 
  ............................................................................................................... pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM) ................................................................................ >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre interior ....................................................................................... ± (2 + 0,01 DN) mm 
      ................................................................................................................... (Màxim de ± 15 mm) 
     - Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ........................................... ± 5 mm 
     - Gruix de paret ................................................................................................................... ± 5% 
     - Alçària (el valor més gran de) ....................................................................................... ± 1,5% 
      ...................................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Rectitut generatrius interiors (el més gran de) ............................................. ± 1,0% alçària útil 
      ...................................................................................................................................... ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta 
       en peces quadrades o rectangulars .............................................................................. ± 0,5% 
     - Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
          - Per a DN <= 1000 mm ........................................................................................ <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de .............................................................. ± 20 mm 
           ............................................................................................................................... ± 0,01 DN 
     - Planor dels extrems: 
          - Per a DN <= 1000 mm ........................................................................................ <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de .............................................................. ± 20 mm 
           ............................................................................................................................... ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre 
       interior màxim i mínim als extrems) .................................................. ± 0,5% diàmetre nominal 
     - Ondulacions o desigualtats ........................................................................................ <= 5 mm 
     - Rugositats .................................................................................................................. <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats 
sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
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Gruix de la solera: 
     - Per a DN <= 1000 mm ........................................................................................... >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm ........................................................................ >= 160 mm 
     - Per a DN > 1200 mm ............................................................................................. >= 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics ..................................................................................... >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics ................................................................................... >= DN tub sortida 
  ...................................................................................................................................... >= 400 mm 
  ............................................................................................................... >= 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents ................................................................... <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011) ....................................................................................... Ha de complir 
Quantía mínima d'armadures .......................................... 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, 
de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión." 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ3150,BDDZ51A0. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de 
tot el seu perímetre. 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Pas útil: 
     - Diàmetre tapa 70 cm ........................................................................................... Aprox. 65 cm 
     - Diàmetre tapa 60 cm ........................................................................................... Aprox. 53 cm 
Franquícia total entre tapa i bastiment .............................................................................. >= 2 mm 
                                         ................................................................................................... <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111) .................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) .......................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments .................................................................................. <= 10% 
Contingut de fòsfor ........................................................................................................... <= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................ <= 0,14% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ............................................. ± 2 mm 
     - Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ...................................... Nul 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció .......................................................................................... 34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474) ......................................................................................... >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura ...................................................................................................... >= 23% 
Toleràncies: 
     - Dimensions ................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Guerxament .................................................................................................................. ± 1 mm 
     - Diàmetre del rodó .............................................................................................................. - 5% 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, inclusions de sorra, 
etc. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118) .................................................... >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura ...................................................................................................... >= 17% 
Contingut de perlita ............................................................................................................... <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament .............................................................. <= 4% 
Toleràncies: 
     - Dimensions ................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Guerxament .................................................................................................................. ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida 
d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549) ................................................................................... 40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510) ............................................................................. >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510) .......................................................................... >= 300% 
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Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 
     - A temperatura laboratori, 70 h ..................................................................................... <= 12% 
     - A 70°C, 22 h ................................................................................................................. <= 25% 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-548): 
     - Duresa ........................................................................................................................ - 5 IRHD 
      ..................................................................................................................................... + 8 IRHD 
     - Resistència a la tracció ................................................................................................... - 20% 
     - Allargament a trencament ............................................................................................... - 30% 
      .......................................................................................................................................... + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540) ........................................... <= 0 
  ................................................................................................................................................ + 8% 
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
     - A 7 dies ........................................................................................................................ <= 16% 
     - A 90 dies ...................................................................................................................... <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) ................... No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 
     - Duresa de la goma .................................................................................................... ± 5 IRHD 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas." 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH5C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes 
següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han 
de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 
una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb 
el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa 
i la seva apertura. 
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, 
ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a 
les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un 
diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
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ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes 
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa 
de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
---------------------------------------------- 
 
 
BF - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1E320. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188) ...................................... Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375) .................................................................. 2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
     - 0°C < T <= 20°C ............................................................................................................. 1 x Pn 
     - 20°C < T <= 25°C ........................................................................................................ 0,8 x Pn 
     - 25°C < T <= 30°C ...................................................................................................... 0,63 x Pn 
     - 30°C < T <= 35°C ........................................................................................................ 0,5 x Pn 
     - 35°C < T <= 40°C ........................................................................................................ 0,4 x Pn 
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     - 40°C < T <= 45°C ...................................................................................................... 0,32 x Pn 
  T = temperatura d'utilització 
  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) .............................. <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció .................................................................................................. >= 19 MPa 
Allargament al trencament ................................................................................................ >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) ......................................................... Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball ....................................................................................................... <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal ....................................................................................... 0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal │ Pressió de prova  │ 
│    tub (bar)    │   a 20°C (bar)    │ 
│─────────────────│───────────────────│ 
│        4        │        12         │ 
│        6        │        19         │ 
│       10        │        30         │ 
└─────────────────────────────────────┘ 
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Gruix de la paret i pes: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      │    PN 4 bar    │    PN 6 bar    │    PN 10 bar    │ 
│──────│────────────────│────────────────│─────────────────│ 
│  DN  │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes    │ 
│ (mm) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m)  │ 
│      │  (mm)  │       │  (mm)  │       │  (mm)  │        │ 
│──────│────────│───────│────────│───────│────────│────────│ 
│  10  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,05   │ 
│  12  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,06   │ 
│  16  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,09   │ 
│  20  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,12   │ 
│  25  │    -   │   -   │   2,0  │  0,15 │   2,3  │ 0,2    │ 
│  32  │    -   │   -   │   2,0  │  0,2  │   2,9  │ 0,3    │ 
│  40  │   2,0  │  0,25 │   2,4  │  0,2  │   3,7  │ 0,4    │ 
│  50  │   2,0  │  0,3  │   3,0  │  0,4  │   4,6  │ 0,7    │ 
│  63  │   2,4  │  0,5  │   3,8  │  0,7  │   5,8  │ 1,1    │ 
│  75  │   2,9  │  0,7  │   4,5  │  1,0  │   6,8  │ 1,5    │ 
│  90  │   3,5  │  1,0  │   5,4  │  1,4  │   8,2  │ 2,1    │ 
│ 110  │   4,2  │  1,5  │   6,6  │  2,1  │  10,0  │ 3,1    │ 
│ 125  │   4,8  │  1,9  │   7,4  │  2,7  │  11,4  │ 4,1    │ 
│ 140  │   5,4  │  2,3  │   8,3  │  3,3  │  12,7  │ 5,1    │ 
│ 160  │   6,2  │  3,0  │   9,5  │  4,4  │  14,6  │ 6,7    │ 
│ 180  │   6,9  │  3,8  │  10,7  │  5,5  │  16,4  │ 8,4    │ 
│ 200  │   7,7  │  4,7  │  11,9  │  6,8  │  18,2  │10,4    │ 
│ 225  │   8,6  │  6,0  │  13,4  │  8,6  │  20,5  │13,1    │ 
│ 250  │   9,6  │  7,4  │  14,8  │ 10,6  │  22,7  │16,2    │ 
│ 280  │  10,7  │  9,2  │  16,6  │ 13,2  │  25,4  │20,3    │ 
│ 315  │  12,1  │ 11,7  │  18,7  │ 16,7  │  28,6  │25,7    │ 
│ 355  │  13,6  │ 14,7  │  21,1  │ 21,2  │  32,3  │32,6    │ 
│ 400  │  15,3  │ 18,7  │  23,7  │ 26,9  │  36,4  │41,4    │ 
│ 450  │  17,2  │ 23,7  │  26,7  │ 34,0  │  41,0  │52,4    │ 
│ 500  │  19,1  │ 29,2  │  29,6  │ 41,9  │  45,5  │64,6    │ 
│ 560  │  21,4  │ 36,6  │  33,2  │ 52,5  │   -    │ -      │ 
│ 630  │  24,1  │ 46,3  │  37,4  │ 66,5  │   -    │ -      │ 
│ 710  │  27,2  │ 58,7  │  42,0  │ 84,4  │   -    │ -      │ 
│ 800  │  30,6  │ 74,3  │  47,4  │107    │   -    │ -      │ 
│1000  │  38,5  │116    │   -    │  -    │   -    │ -      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│   DN   │ Tolerància │ Ovalació absoluta     │ 
│  (mm)  │   màxima   │───────────────────────│ 
│        │  DN (mm)   │   Tub   │     Tub     │ 
│        │            │  recte  │  enrotllat  │ 
│────────│────────────│─────────│─────────────│ 
│   10   │   + 0,3    │  ± 0,2  │    ± 0,6    │ 
│   12   │   + 0,3    │  ± 0,3  │    ± 0,8    │ 
│   16   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,0    │ 
│   20   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,2    │ 
│   25   │   + 0,3    │  ± 0,5  │    ± 1,5    │ 
│   32   │   + 0,3    │  ± 0,7  │    ± 2,0    │ 
│   40   │   + 0,4    │  ± 0,8  │    ± 2,4    │ 
│   50   │   + 0,5    │  ± 1,0  │    ± 3,0    │ 
│   63   │   + 0,6    │  ± 1,3  │    ± 3,8    │ 
│   75   │   + 0,7    │  ± 1,5  │    ± 4,5    │ 
│   90   │   + 0,9    │  ± 1,8  │    ± 5,4    │ 
│  110   │   + 1,0    │  ± 2,2  │    ± 6,6    │ 
│  125   │   + 1,2    │  ± 2,5  │    ± 7,5    │ 
│  140   │   + 1,3    │  ± 2,8  │    ± 8,4    │ 
│  160   │   + 1,5    │  ± 3,2  │    ± 9,6    │ 
│  180   │   + 1,7    │  ± 3,6  │      -      │ 
│  200   │   + 1,8    │  ± 4,0  │      -      │ 
│  225   │   + 2,1    │  ± 4,5  │      -      │ 
│  250   │   + 2,3    │  ± 5,0  │      -      │ 
│  280   │   + 2,6    │  ± 5,6  │      -      │ 
│  315   │   + 2,9    │  ± 6,3  │      -      │ 
│  355   │   + 3,2    │  ± 7,1  │      -      │ 
│  400   │   + 3,6    │  ± 8,0  │      -      │ 
│  450   │   + 4,1    │  ± 9,0  │      -      │ 
│  500   │   + 4,5    │  ± 10,0 │      -      │ 
│  560   │   + 5,0    │  ± 11,2 │      -      │ 
│  630   │   + 5,0    │  ± 12,6 │      -      │ 
│  710   │   + 5,0    │  ± 14,2 │      -      │ 
│  800   │   + 5,0    │  ± 16,0 │      -      │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 90 
 
 

- Gruix de la paret: 
┌────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix nominal │ Tolerància màxima  │ 
│    e (mm)     │       (mm)         │ 
│───────────────│────────────────────│ 
│     2,0       │      + 0,4         │ 
│  2,3 - 3,0    │      + 0,5         │ 
│  3,5 - 3,8    │      + 0,6         │ 
│  4,2 - 4,8    │      + 0,7         │ 
│  5,4 - 5,8    │      + 0,8         │ 
│  6,2 - 6,9    │      + 0,9         │ 
│  7,4 - 7,7    │      + 1,0         │ 
│  8,2 - 8,6    │      + 1,1         │ 
│  9,5 - 10,0   │      + 1,2         │ 
│    10,7       │      + 1,3         │ 
│ 11,4 - 11,9   │      + 1,4         │ 
│ 12,1 - 12,7   │      + 1,5         │ 
│ 13,4 - 13,6   │      + 1,6         │ 
│ 14,6 - 14,8   │      + 1,7         │ 
│    15,3       │      + 1,8         │ 
│ 16,4 - 16,6   │      + 1,9         │ 
│    17,2       │      + 2,0         │ 
│ 18,2 - 18,7   │      + 2,1         │ 
│    19,1       │      + 2,2         │ 
│    20,5       │      + 2,3         │ 
│ 21,1 - 21,4   │      + 2,4         │ 
│    22,7       │      + 2,5         │ 
│    23,7       │      + 2,6         │ 
│    24,1       │      + 3,9         │ 
│    25,4       │      + 4,1         │ 
│ 26,7 - 27,2   │      + 4,3         │ 
│    28,6       │      + 4,5         │ 
│    29,6       │      + 4,7         │ 
│    30,6       │      + 4,8         │ 
│    32,3       │      + 5,1         │ 
│    33,2       │      + 5,2         │ 
│    36,4       │      + 5,7         │ 
│    37,4       │      + 5,9         │ 
│    40,9       │      + 6,4         │ 
│    42,0       │      + 6,5         │ 
│    45,5       │      + 7,1         │ 
│    47,4       │      + 7,4         │ 
└────────────────────────────────────┘ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors 
se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 
m. 
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo." 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1115DD,BG112590,BG11FR33,BG11D011. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Instal.lacions interiors ............................................................................................... >= IP-417 
     - Instal.lacions exteriors .............................................................................................. >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica ......................................................................................................... >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305) ....................................................................................................... A 
L'esquema d'instal.lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE 53-315) ........................................................................Autoextingible 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1A0620. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Armaris metàl.lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 
- Exterior 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes 
amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer ...................................................................................................... >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324) ............................................................... >= IP-427 
 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que 
garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324) .............................................................. >= IP-557 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG311500,BG311600,BG311700. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, 
serveis fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de 
policlorur de vinil. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 
21-011 i UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Els colors vàlids per l'aïllament són: 
     - Cables unipolars: 
- Negre o llistat de groc i verd. 
     - Cables multiconductors: 
- Fase: marró, negre o gris. 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300  ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 
(1). 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en 
milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix 
de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Temperatura de l'aïllament en servei normal <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
Entre conductors aïllats 1 kV 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 95 
 
 

Entre conductors aïllats i terra 0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.. 1.8 kV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores 
aislados de los cables flexibles de uno a cinco conductores." 
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: 
Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico 
(tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 
 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 
mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
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Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BG39 - CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG391G00,BG391E00. 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
Cable eléctrico para sistemas de distribución en baja tensión y instalaciones en general, servicios fijos, 
conductor de aluminio, designación UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con 
neutro, hasta 300 mm2 de sección. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Estará compuesto de conductor de aluminio aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 
vinilo. 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-096  y UNE 21-022. 
El aislamineto será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustado y se ha de poder separar fácilmente sin producir daños al conductor. 
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Los colores válidos para el aislante son: 
     - Cables unipolares: 

- Negro o listado de amrillo y verde. 
     - Cables multiconductores: 

- Fase: marrón o negro 
- Neutro: azul claro. 
- Tierra: listado amarillo y verde. 

Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│Sección (mm2)│1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300  │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│ 
│Espesor      │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603 (1). 
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Debe ser resistente a la abrasión. 
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. 
Será de color negro. 
Espesor de la cubierta protectora: 

- Valor nominal: Será igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diámetro ficticio en milímetros medido debajo 
de la cubierta según UNE 21-123. En cables unipolares el espesor de la cubierta no puede ser inferior a 
1,4 mm. 
- Valor mínimo: En seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal, y a la vez ninguna 
de las seis medidas será inferior al valor nominal en más del 15% + 0,1 mm. 

Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. 
Temperatura del aislante en servicio normal:  <= 90°C 
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx):  <= 250°C 
Tensión máxima admisible (c.a.): 
Entre conductores aislados:  1 kV 
Entre conductores aislados y tierra:  0,6 kV 
Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c..:  1,8 kV 
Tolerancias: 
     - Espesor del aislamiento (UNE_HD 603):  - 0,1 mm + 10% (valor medio) 
 
2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas. 
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de conductor 
- Sección nominal 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud necesaria suministrada en la obra. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* UNE 21-011-74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
* UNE HD-603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
* UNE HD-603-5N 1995 Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados 
con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 Conductores de cables aislados. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
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* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE 21-096-69 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. Características. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres  │ 
│───────────────│───────────│─────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300    │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 
     - Llargària ....................................................................................................................... ± 3 mm 
     - Diàmetre .................................................................................................................... ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure 
nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de 
conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a 
terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11L22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 
2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin 
més d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions 
de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
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Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las 
Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales ferreos y su homologación por el 
ministerio de industria y energía. 
REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de 
alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ. 
ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
 
 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN32C80. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, obert 
o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 
W de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el 
sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol "Terra". 
Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 
│────────│──────────────│───────────────────────────│ 
│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 
│────────│──────────────│───────────────────────────│ 
│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Aïllament (REBT) ................................................................................................................ Classe I 
Diàmetre d'acoblament .................................................................................................. 33 - 60 mm 
Reflector ....................................................................................................... Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba 
l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
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Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, 
que ha de ser fàcilment desmontable. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público." 
 
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN85C40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor 
metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, 
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 
portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar 
l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha 
de portar el símbol "Terra". 
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del 
barret i de color la resta. 
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Materials: 
- Barret i base:  Alumini 
- Difusor:  Plàstic 
- Portalàmpades:  Porcellana 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 103 
 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il.luminació i no han 
de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o un braç 
mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 104 
 
 

 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ....................................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica .................................................................................................. 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ........................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida .................................................................................................. 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment ........................................................................................................... <= 0,65 
Contingut de ciment ................................................................................................... <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
     - Cendres volants ................................................................................... <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice ........................................................................................ <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ...................................................................................................... Nul.la 
          - Consistència plàstica o tova .................................................................................. ± 10 mm 
          - Consistència fluida ................................................................................................ ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A4D1,D0701641. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc ............................................................................................... BL I/42,5 
     - Altres ...................................................................................................................... CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10 ......................................................................................................... >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 ........................................................................................... >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4 ........................................................................................................ >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3 .................................................................................................... >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con 
d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211E42. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
Els forats existents o els deixats per l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres de 
composició homogènia del mateix terreny. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de 
maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ................................................................................................................ ± 100 mm 
     - Nivells ......................................................................................................................... ± 50 mm 
     - Planor ..................................................................................................................... ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .................................................................................................................. ± 50 mm 
     - Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Amplària ..................................................................................................................... ± 50 mm 
     - Nivells ......................................................................................................................... + 10 mm 
      ....................................................................................................................................... - 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
ESPLANACIÓ: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi la D.F. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , 
amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225870. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans mecànics 
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la P.O. 
Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que 
determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 
          - Trams rectes:  <= 12% 
          - Corbes:  <= 8% 
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 40 mm/m 
     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
     - Nivells:  ± 50 mm 
     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació 
en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa d'execució 
proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors. 
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La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la 
determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en 
funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de 
la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 
necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i 
explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en 
la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús definitiu 
previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, 
s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 
detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir 
la càrrega al 55%. 
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat 
especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures 
oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre 
precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació 
dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, 
han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les 
barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire 
lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament 
del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona 
que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o 
càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que 
puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
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Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan 
sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. 
Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial 
atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la 
D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, 
quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de neutralitzar el 
més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No 
s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden 
estar en contacte amb elements metàl.lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats 
amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir 
sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , 
amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 
del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-
2002). 
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 
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Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) 
ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera." 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2264702. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten 
la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 
1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 
- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa 
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- Coronament: 
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Toleràncies d'execució: 
     - Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
     - Gruix de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 
          - Zones de vials:  ± 30 mm 
          - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2% 
:  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1% 
:  + 3% 
 

CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 100 mm 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col.locar les capes inicials amb el gruix mínim 
necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de 
terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 
que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la D.T., 
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 
del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-
2002). 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227500F. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat prevista ............................................................................................ ± 20 mm/m 
     - Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ......................................................................................................................... ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2281155,F228AB0F. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ......................................................................................................................... ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas 
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
F241 - TRANSPORT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2411330. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
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- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un 
recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 
a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi 
d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels 
residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ............................................................................................. 15% 
     - Excavacions en terreny compacte .................................................................................... 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ..................................................................................... 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
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- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants ......................................................................................................... + 0 
      .................................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície: 
┌─────────────────────────────────────┐ 
│   TOT-U    │   TRÀFIC    │  NIVELL  │ 
│────────────│─────────────│──────────│ 
│ Natural    │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm  │ 
│ Natural    │ T3 o T4     │ ± 30 mm  │ 
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm  │ 
│ Artificial │ T3 o T4     │ ± 20 mm  │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

     - Planor .................................................................................................................. ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 
 
TOT-U NATURAL: 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2524. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal de obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 

- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 
l'abocament, segons la temperatura exterior). 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la D.F. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 
del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-
2002). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H115P5. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 
densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la capa de rodadura .................................................................................... ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes ........................................................................................... ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura .............................................................................. ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes ..................................................................................... ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura ................................................... <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes ........................................................ <= 10 dm2/hm 
     - Gruix de cada capa ............................................................................. >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt ................................................................................. >= 90% del gruix teòric 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 122 
 
 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de 
fluidificats o aigua a la superfície. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 
treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha 
d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores 
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge 
per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, 
i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, 
abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de 
piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha 
de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de 
corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 
superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb 
les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents:  el que figura en els plànols o 
el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X40,F9J13R40. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
S'han considerat els següents regs: 

- Reg d'emprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'emprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues 
franges. 
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació 
prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les 
condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés d'humitat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt 
Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat 
transversal. 
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han 
de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de 
sorra capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva 
totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
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Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11111,FBB11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
     - Plaques amb senyals d'informació 
     - Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
     - Caixetins de ruta 
     - Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Fixació del senyal al suport 
     - Comprovació de la visibilitat del senyal 
     - Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
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Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135-312 i UNE 135-314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i 
aprovada per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ2320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en 
el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans 
del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a 
la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb 
brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-
lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
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No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
FD95 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES DE TUBS CIRCULARS 
DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD95D470. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície del tub 
- Col.locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
Resistència característica estimada 
del formigó al cap de 28 dies (Fest) ............................................................................ >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix ................................................................................................................................. ± 5% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, 
greixos, etc. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK254F3. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ................................................. >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ....................................................................................................... ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets .................................................................................................. ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ............................................................................ ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ........................................................................................ ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH5C4. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FG1A0949. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i nivellació 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 
columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Quan tenen porta: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició: ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TH1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
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- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 
per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen 
en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
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Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG311506,FG311606,FG311706. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. 
Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 
mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal.lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
     - Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
     - Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva 
posició ha de ser l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació:  >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados 
con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380507. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 
sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins 
d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 
brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 
mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
FG39 - CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG391G06,FG391E06. 
 
1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN:    
Conductor de aluminio de designación UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro de 
hasta 300 mm2 de sección y montado superficialmente o colocado en tubo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido, fijación y conexión a cajas o mecanismos 
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CONDICIONES GENERALES: 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, a la salida del 
cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de conexión. 
El cable quedará fijado a los paramentos o al forjado mediante bridas, collarines o abrazaderas, de forma 
que no salga perjudicada la cubierta. 
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir despues de su 
instalación. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado paralelamente al 
techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto. 
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 
Distancia entre fijaciones:  <= 40 cm 
Radio de curvatura mínimo admitido (N = "N" veces el diámetro exterior del conductor en mm): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipo/sección   │1│1,5│2,5│4│6│10│16│25│35│50│70│95│120│150│185│240│300  │ 
│   (mm2)       │ │   │   │ │ │  │  │  │  │  │  │  │   │   │   │   │     │ 
│───────────────│─│───│───│─│─│──│──│──│──│──│──│──│───│───│───│───│─────│ 
│N (veces D ext)│4│ 4 │ 4 │4│4│ 4│ 4│ 5│ 5│ 5│ 6│ 6│ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
Distancia horizontal entre fijaciones:  <= 80cm 
Distancia vertical entre fijaciones:  <= 150cm 
Tolerancias de instalación: 
     - Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm 
 
2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Temperatura del conductor durante su instalación:  >= 0°C 
Cuando se coloque en tubo, éste estará instalado antes de introducir los conductores. 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un fiador. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los elementos a 
conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el exceso previsto para 
las conexiones. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-HD 603-3K-95 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. 
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FGD1222E. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 
els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a 
la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN32C81. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta, de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, obert 
o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 
W de potència, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 
* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
 
FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN85C41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o 
sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al 
suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 
uso general. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
FR11 - ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR115021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Esbrossada i neteja del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Esbrossadora 
- Motoesbrossadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Esbrossada del terreny 
- Reblert i compactació de forats 
- Conservació de la capa vegetal 
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- Protecció de la vegetació a conservar 
CONDICIONS GENERALS: 
El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució de 
l'obra posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitjables, etc.). 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de quedar 
soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25 cm. 
Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni 
arrels > 10 cm fins a una fondària >= 35 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que 
puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
DT o, en el seu defecte, per la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o 
proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 
S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MITJANS MANUALS O ESBROSSADORA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
MOTOESBROSSADORA: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2194XK3,G219U200,G219Q105. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 
- Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 
PAVIMENT: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 142 
 
 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 
G21R - ARRANQUE DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21R1002. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión o 
contenedor. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Tala de ramas 
- Corte del tronco 
- Arranque del tronco y raíces principales 
- Troceamiento y amontonamiento de las ramas y raíces 
- Carga sobre el camión o contenedor de ramas, raíces y escombros resultantes 
-  Relleno del hoyo con tierras adecuadas 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 El agujero del tronco quedará relleno con tierras adecuadas, compactadas con el mismo 
grado que las del alrededor. 
No quedarán enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Sólo se arrancarán los árboles que se indica en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes de 
iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de trabajo y fases 
- Apuntalamientos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y elementos que 
se deben conservar 
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos 
resultantes 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
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 Se talarán primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 
Se garantizará que la caída del tronco no afectará a ninguna construcción o servicio 
público. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá desperfectos o molestias y se perjudicará las 
construcciones, bienes o personas del entorno. 
Se evitará la formación de polvo. 
Al acabar la jornada no se dejarán elementos con peligro de inestabilidad. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el arranque 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
poder conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retiro y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenaje y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de árbol realmente arrancado, aprobado por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2215301. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i 
dimensions especificades en la D.T. o en el seu defecte, les determinades per la D.F. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la D.T. o, 
en el seu defecte, l'especificat per la D.F. 
 
TERRENY COMPACTE O DE TRÀNSIT: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 40 mm/m 
     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
     - Nivells:  ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
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S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 
del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els 
fenòmens següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels 
talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
D.F. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes 
de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 
direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària 
>= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura 
vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 
capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 
d'acord amb les instruccions de la D.F. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
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No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al 
programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de 
l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació 
d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la 
D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball 
amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar 
de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría 
adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així 
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva 
expulsió cap a l'exterior. 
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El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que 
no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-
enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. 
No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons 
o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no 
és amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
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La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. 
La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja 
hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han 
de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat 
de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl.lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 
puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 
del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-
2002). 
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) 
ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera." 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
 
 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2243011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 La superfície  no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de 
manera que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
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S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la 
DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 
el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 
gran de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2282010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb 
els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per 
al tractament d’aquests residus 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior 
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades 
a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
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Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provenint del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H1D214,G9H12114,G9H12002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a 
la de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT 
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L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa 
i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la 
seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 
5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
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capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments 
necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. 
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de 
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els 
junts longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt 
longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de 
la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la 
de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la 
màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, 
a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla 
quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb 
vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF 
pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de 
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a 
la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 
mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han 
d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment 
construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos 
següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
 
G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
G9H12 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H12114,G9H12002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
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En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 
x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
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GD5 - DRENATGES 
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5A5A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 
adequada a les característiques del terreny i del tub. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
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En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material 
filtrant. 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 
moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 
material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 
amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
GD7 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
GD75 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD75D001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides 
encadellats, col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb 
morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats 
amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
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- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 
anella de formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de 
morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
GD7F - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GD7FC031. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a l'allotjament adeqüat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat ..................................................................................... >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat ..................................................................................... >= 60 cm 
Amplària de la rasa ............................................................................ >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat ................................................................................ <= 1 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
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Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu 
pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal.lada. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
GDD1 - PARETS PER A POUS CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD15098,GDD1U080,GDD15255. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
S'han considerat els materials següents: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
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- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
     - Secció interior del pou ................................................................................................ ± 50 mm 
     - Aplomat total .............................................................................................................. ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a 
sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts ................................................................................................................ <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat ........................................................................................... <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades ..................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat .................................................................................... ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat ...................................................................................................... <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFB1E325. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una 
temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
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│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 3 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 168 
 
 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA12C12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
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- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” 
està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 
la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de 
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBB11251,HBB11261. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, 
es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” 
està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, 
la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de 
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
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P - TIPOLOGIA P 
PA - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
PA0 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PA00 - Partides alçades 
PA000 - PORTES D'ALUMINI LACAT, COL.LOCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA000001,PA000002,PA000003,PA000004,PA000007,PA000005,PA000006. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Portes d'alumini, anoditzat o lacat, col.locades sobre un bastiment de base, amb tots els mecanismes per a 
un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts co.locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col.locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles móvils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col.locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys 
de 30 cm dels extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment............................................................................. <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment .............................................................................. >= 0,2 cm 
  ........................................................................................................................................ <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
     - Nivell previst ................................................................................................................. ± 5 mm 
     - Horitzontalitat ........................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Aplomat .................................................................................................................... ± 2 mm/m 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col.locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o del suport al qual 
estigui subjecte. 
S'ha de col.locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot 
el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona., Juliol 2011 
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